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 :مقدمه

همم   69061/ت/01994ی جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شمماره  اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتور 91به استناد ماده 

 .آیین نامه مالی و معامالتی فدراسیونهای ورزشی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت، هیات وزیران  5/0/9839مورخ 

 

 تعاریف : فصل اول 

 :  به کار می رودذیل در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح  -1ماده 

  وزارت ورزش و جوانان :وزارت 

 عبارت است از هر یک از فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران :فدراسیون

ها و اقداماتی که در طی سال مالی انجام میشود همراه بما  عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات ، فعالیت :بودجه

بینی شده و پس از تصمویب مجممع فدراسمیون    رج و درآمدهای الزم برای تأمین اعتبار و هزینه انجام آنها پیشبرآورد مبلغ ، میزان مخا

  .قابل اجراست

  .ها و مواد هزینه بطوریکه در جمع اعتبارات مصوب تغییری ایجاد نشودعبارت است از تغییر و جابجایی در برنامه :اصالح بودجه

یا مصارف معین کمه   شامل کمکهای وزارت ، کمیته ملی المپیک ،پارالمپیک و سایر درآمدها برای مصرفبالغی عبارت است از م :اعتبار

 .بینی شده استها و فعالیتهای مصوب فدراسیون در بودجه مربوطه پیشها ، طرحبه منظور اجرای برنامه

یل یا انجام آنها برای نیل به اهمداف فدراسمیون   عبارت است از تعیین و انتخاب کاال و خدمات و سایر پرداختهایی که تحص :تشخیص

  .ضروری است

 عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای انجام هزینه معین :تأمین اعتبار

 :عبارت است از ایجاد دین بر عهده فدراسیون ناشی از :تعهد

 تحویل کاال یا انجام خدمات (الف
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  .ین و مقررات منعقد شده باشندرعایت قوانبا اجرای قراردادهایی که  (ب

  احکام صادره از سوی مراجع قانونی و ذیصالح (ج

  المللی وفق قوانین ومقرراتالمللی و عضویت در سازمانها یا مجامع و مراجع بینپیوستن به قراردادهای بین (د

 مدارک اثبات کننده بدهیعبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و  :تسجیل

های قابل پرداخت از محمل اعتبمارات مربوطمه    مجاز فدراسیون برای تادیه تعهدات و بدهی ای است که کتباً به وسیله مقاماجازه :حواله

  .شوددار در وجه ذینفع صادر میعهده خزانه

 ه افزایش ارزش خالص طمی دوره ممالی  هر دو که منجر ب یا ترکیبی ازو عبارت است از افزایش در دارایی ها، کاهش هزینه ها  :درآمد 

 . می گردد بودجه فدراسیون لحاظ گردیده و در

یا ترکیبی از هر دو که منجر به کاهش ارزش خالص طی دوره ممالی   عبارت است از کاهش در داراییها ، افزایش در بدهی ها و :هزینه

 . می گردد راسیون لحاظگردیده و در بودجه فد

             مقمام مجماز از طمرف وی بمرای پرداخمت       دار با دسمتور ریمیس فدراسمیون یما    عبارت است از وجهی که توسط خزانه  :گردانتنخواه 

  .گیردها در اختیار کارپرداز قرار میها ی نقدی جزیی و سایر پرداختهزینه

اخم    در قبمال  م و قراردادهما قبمل از انجمام تعهمد    عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط براساس احکما  :پیش پرداخت

 .درصورت می گیطبق مقررات تضمین 

عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد از محل منابع مالی فدراسیون بما رعایمت بودجمه مربوطمه     :علی الحساب

  .صورت می گیرد

ییع حقمو  فدراسمیون   ردادها به منظور تمأمین و یما جلموگیری از تضم    عبارت است از وجوهی که طبق قوانین و مقررات و قرا :سپرده

  .و استرداد و یا ضبط آن تابع مقررات مربوطه است گردددریافت می
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 امور مالی: فصل دوم

 بودجه: بخش اول

زارت ارایه نماید تا در فدراسیون مکلف است کمکهای مالی مورد نیاز سال آتی خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال به و -2ماده

 . گردد قالب بودجه ساالنه منظور

و تعهداتی که تا آخر اسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا  می باشدفروردین ماه سال بعد  89دوره عمل بودجه فدراسیون تا  -3ماده

 . دوره عمل بودجه از محل اعتبارات سال مربوطه قابل پرداخت خواهد بود خاتمه 

تنظمیم  و هزینه هر یک از آنهما  براساس تقویم ساالنه های مختلف فعالیت ها ، وظایف وباید براساس برنامه دجه فدراسیونبو -4ماده

هیمات   .یات رییسه فدراسیون ارایمه نمایمد   فدراسیون مکلف است تا پایان دیماه هر سال بودجه سال بعد فدراسیون را به هگردد و دبیر 

قبل از پایمان بهممن    یمه بهمن ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهار نظر ون رییسه موظف است حداکثر تا

هت اجرا تا پایان اسفند ماه  ج مجمع نیز مکلف است پس از تصویب حداکثر ی به مجمع فدراسیون ارسال نماید ،ماه برای تصویب نهای

 .به فدراسیون ابالغ نماید

تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از اتمام آن نسبت به ارایه متمم یا اصالح بودجمه پیشمنهادی   فدراسیون میدبیر  -هتبصر

 .اقدام نمایدهیات رییسه به  یون برای اظهار نظر و تصویبفدراس

یمد حسمابرس   ا پمس از تای همای ممالی فدراسمیون ر   رییس فدراسیون مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد صورت - 5ماده 

وزارت به هیات رییسه ارایه نماید و هیات رییسه می بایست حداکثر تا  اعالم شده ازطرفاز لیست ران رسمی امستقل عضوجامعه حسابد

مجممع نیمز   یب نهمایی بمه مجممع ارسمال نماینمد ،      نظر و جهت تصو های مالی فدراسیون اعالمصورتخردادماه  نسبت به ارایه  پایان

 .تصویب ، مراتب را جهت اقدامات الزم قانونی به فدراسیون ابالغ نماید بالفاصله پس از

 . است فدراسیون درحسن اجرای آن بعهده رییسو مراقبت  عهده دبیرب به هیات رییسه بودجه تهیه و تقدیممسئولیت  -9 تبصره

 .النه فدراسیون باشدبودجه سا%  04از نباید بیشتر( پشتیبانی پرسنلی،)  اداری میزان هزینه های -6تبصره 

 .دارسال نمای ز تصویب به وزارتای از بودجه و صورتهای مالی را حداکثر تا ده روز بعد افدراسیون مکلف است نسخه - 8تبصره 

 .ایش دهد ده درصد با تایید هیات رییسه تقلیل یا افز را تابودجه  منظور در تواند اعتباراترییس فدراسیون می-6ماده
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 ابع مالیمن: بخش دوم 

  : بشرح ذیل می باشد فدراسیون مالیمنابع  - 7ماده 

 .های مالی وزارت ورزش و جوانان کمک -9

 .جهانی کنفدراسیون، آسیایی، فدراسیون های مالی مجامعی مانند کمیته ملی المپیک، کمک -6

 .های ورزشی و آموزشی عواید حاصل از فروش بلیط مسابقات و برنامه  -8

و انتظامی،  دولتی، مراکز نظامی غیر عمومی های دولتی و وابسته به دولت، موسسات مالی اشخاص شامل دستگاههای  کمک  -0

 .ها، اصناف و بازاریان و سایراقشار مردم شهرداری

 .ورزشی ها، مقاالت و نشریات ها، اسالیدها، فیلم عواید حاصل از فروش کتب، جزوات، عکس  -5

 .ید، توزیع و فروش لوازم و وسایل ورزشیعواید حاصل از ساخت، تول -9

 .عواید حاصل از اجاره اماکن ورزشی متعلق به فدراسیون -7

 .های ورزشی ها و تیم عواید حاصل از دریافت حق عضویت ساالنه باشگاه  -3

 .های ورزشی ها و تیم عواید حاصل از دریافت حق اعتراض باشگاه -1

 .تم بانکی کشوراخ  وام از موسسات اعتباری و سیس -94

 .های بازرگانی، تجارتی و خدماتی عواید حاصل از انجام فعالیت  -99

سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین و مقررات عواید حاصل از حقو  ورزشی مانند حق پخش تلویزیونی و تبلیغات بازرگانی و  -96

 .گردد عاید می

طبق آن انواع بهای خدمات و سایر درآمدها با رعایت قوانین و مقررات مربموط   هایی خواهد بود کههر فدراسیون دارای تعرفه -8ماده

و میزان نرخ آنهما صمورت    گردد یا هر تغییری که در نوعهر نوع درآمد یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می. شودوصول می

  .شودهای م کور منعکس میگیرد در تعرفهمی

    حرفه ای وزارت و بما تصمویب هیئمت رییسمه     معاونت توسعه ورزش قهرمانی و تایید وفدراسیون ییس تعرفه ها به پیشنهاد ر -تبصره 

 .قابل اجرامی باشد (در صورت تفویض مجمع)

و یما  ناشی از احکام صادره از دادگاههمای حقموقی   در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به فدراسیون  -9ماده

به موجب مقررات عممومی  ، های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی اران مزبور و نیز جریمهدادن مهلت به بدهک

با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بمدهی بمه    رییس فدراسیون مجاز است،تعیین تکلیف نشده باشد

تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتیکه با توجه به مراتب فو  مقتضی باشد در هر ممورد  دادن مهلت یا . ماه موافقت نماید  96مدت 

 . به موافقت هیات رییسه و تصویب مجمع فدراسیون است موکول به 
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کشور افتتاح شده یما میشمود  واریمز    کی فدراسیون که در بانکهای باید به حساب بان ( 7موضوع ماده )وجوه فدراسیون  کلیه -11ماده 

هر فدراسیون مجاز . مه از همان محل صورت  می پ یرد نامفاد این آیینقوانین و مقررات و ها با رعایت ها و  هزینهده و کلیه پرداختش

حساب بانکی جهت سپرده ها و یک حساب بمانکی جهمت   دها و کمک های دولتی بعالوه  یک است حداکثر دو حساب بانکی برای درآم

عاونت توسمعه  م)وزارت  برموارد فو  ، مراتب می بایست با اخ  مجوز از درصورت نیاز به افتتاح حساب مازاد.نمایدانجام امور ارزی افتتاح 

 .صورت پ یرد(مدیریت ومنابع

معاونت توسمعه  ) حسابهای بانکی مراتب رابه وزارت تغییرفدراسیون مکلف است ضمن اعالم حسابهای خود،درصورت هرگونه  - 9تبصره 

 .اعالم نماید  (بعمدیریت و منا

خزانه دار فدراسیون مکلف می باشد هر گونه درآمد نقدی ،غیرنقدی ، هدایا،هزینه وخدمات ارایه شده ازسوی اشمخاص حقیقمی    -6تبصره

 .وحقوقی که ازطرف رییس فدراسیون به وی اعالم شده است را دردفاتر مالی فدراسیون ثبت نماید

تفمویض  در صمورت  ) فدراسیون و تصویب هیمأت رییسمه  رییس  یط خاص و ضروری با پیشنهاددر شرااخ  وام یا استقراض   -11ماده 

( که  از محل درآمدهای فدراسیون خواهد بود )و استقراض ، مورد مصرف وجوه و نحوه استرداد آن اخ  وام . می باشد امکان پ یر (مجمع

 .وام و نحوه استهالک باید مشخص و بر طبق آن عمل شود مدت بهره، 

 هزینه ها: بخش سوم 

     (تشخیص ، تمامین اعتبمار ، تعهمد ، تسمجیل و صمدور حوالمه      ) پرداخت در فدراسیون به ترتیب مستلزم طی مراحل هزینه  -12ماده 

تامین  در صورت تفویض با نایب رییس بوده ودر صالحیت رییس فدراسیون و ، تسجیل و صدور حواله ایجاد تعهد ، تشخیص .می باشد

 .بعهده خزانه دار می باشد  اعمال نظارت مالی اعتبار و

 .هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد پرداخت بصورت علی الحساب امکان پ یر استدر مورد هزینه -9تبصره 

مسئولیتهای ریمیس   و تفویض اختیارات ومسئولیتهای رییس فدراسیون وخزانه داربه شخص واحد وهمچنین تفویض اختیار - 6تبصره 

 .مجاز نخواهد بود او و یا کارکنان تحت نظر به خزانه دار

بین افراد واجد   از به مجمع نرییس فدارسیو فدراسیون بوده که به پیشنهادضای هیئت رییسه به عنوان یکی از اع دارخزانه -13ماده

با حکم وزیر ورزش و جوانمان یما مقمام     (ابع معاونت توسعه مدیریت ومن)وزارت شرایط و  پس از احراز صالحیت تخصصی وی توسط 

منموط بمه    بمدیهی اسمت هرگونمه تغییمر خزانمه دار     . شود به این سمت منصوب میامور مالی و معامالتی فدراسیون  برای انجام ،مجاز

 .می باشد (معاونت توسعه مدیریت ومنابع)وزارت هماهنگی وتایید
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در صورتی که خزانمه دار انجمام   مالی و تامین اعتبار بر عهده خزانه دار می باشد ،  نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات - 9تبصره 

رییس یا ) صادرکننده دستور خرج خرجی را بر خالف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوطه کتباً به مقام

با قوانین و مقمررات   خزانه دار چنانچه دستور خود را منطبقگزارش  رکننده دستور، پس از وصولنموده و مقام صاد اعالم (نایب رییس 

خزانه دار اعالم  مستند قانونی به عهده گرفته و مراتب را به تشخیص دهد می بایست مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر

پرداخمت و   ر کتبی متضمن قبول مسمئولیت مم کور  وجه سند هزینه مربوطه را پس از ضمیمه نمودن دستو است خزانه دار مکلف. نماید

در صمورت قبمول   . گمزارش نمایمد  با ارسال رونوشت برای بمازرس فدراسمیون ،   الزم به هیات رییسه مراتب را با ذکر مستندات قانونی 

چنانچمه آن   وشمده  گمزارش  ( معاونت توسعه ومدیریت منمابع )مسئولیت م کور توسط هیات رییسه ، مراتب توسط خزانه دار به وزارت 

اصالح ممورد بمه ریاسمت فدراسمیون ممنعکس و در      مراتب را برای   موضوع را خالف قوانین و مقررات مربوطه تشخیص دهدمعاونت 

به رییس مجمع فدراسیون اعالم توسعه مدیریت ومنابع  معاونتون، موضوع طی گزارشی توسط دراسیصورت عدم اقدام توسط رییس ف

 .خواهد شد

 .صورت خواهد پ یرفت پرداختهای فدراسیون در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه کلیه  -6تبصره 

            م رییس فدراسمیون بمه ایمن سممت منصموب     کارپرداز ازبین کارکنان واجد صالحیت فدراسیون به پیشنهاد  خزانه دار و حک -14ماده 

 .مقامات مجاز با رعایت مقررات  اقدام نماید می شود تا نسبت به خرید و تدارک کاالها وخدمات مورد نیاز طبق دستور

له و عدم دسترسی به کارپرداز، شخصی بعنوان مامور  خریمد ازبمین کارکنمان    درصورت نیاز به انجام معامدرموارد ضروری و  -15ماده 

 تا نسبت به خرید و انجام تدارکات کاالمنصوب  به صورت موقتغ کتبی رییس فدراسیون ا به ابالنب واجد صالحیت و امانتدار فدراسیون

 .ضوابط ومقررات اقدام نماید  چارچوب در طرف وی و از مقام مجاز یا رییس و طبق دستور و خدمات مورد نیاز

 :می باشد میزان وموارد استفاده ازتنخواه گردان به شرح ذیلنحوه واگ اری ، -16ماده 

به منظور تسهیل در انجام هزینه های فدراسیون  با درخواست کارپرداز و یامامورخرید وموافقت رییس فدراسیون در ابتدای هر سال  (الف

می گیرد تا به ممرور هزینمه همای     مامورخرید قرار یا مبلغی تاسقف تعیین شده توسط هییت رییسه برای انجام هزینه ها در اختیارکارپرداز

خزانه دار اسناد تحویل شده را رسمیدگی نمموده و     .دراسیون را انجام داده و اسناد آن را با تایید رییس فدراسیون به خزانه دار ارایه نمایدف

 .ً به کارپرداز یا مامور خرید  پرداخت می نماید مجددا ضمن منظور نمودن به هزینه قطعی،معادل مبلغ هزینه شده را تسویه حساب یا 

پرداز یا مامور خرید مکلف است قبل از پایان سال مالی کل اسناد هزینه شده را تحویل خزانه دار نموده و چنانچمه تما پایمان سمال     کار(ب

نسبت به تسمویه  ،نزد وی مانده باشد عیناً به حساب فدراسیون واریز و خزانه دار ضمن اعالم وصول ( هزینه نشده ) مبلغی بصورت نقدی 

 .ا مامورخرید اقدام نمایدی حساب با کارپرداز
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کارپرداز و یا مامور خرید میبایست معادل سقف تنخواه گردان دریافتی ،تضمینی معتبر با  تاییمد ریمیس فدراسمیون تحویمل خزانمه دار      (ج

 .نموده وخزانه دار تا پایان ماموریت کارپرداز ،آن را نزد خود نگهداری می نماید

نجام شده از محل تنخواه گردان مسئولیت داشته و هزینه هما،  نیمز بایمد در چمارچوب قموانین و      کارپرداز نسبت به هزینه های ا-9تبصره

 .مقررات مربوطه صورت پ یرد

 شمهر یما   مامور خرید بر اساس بر آورد هزینه ها در(یا ماموریتهای ورزشیتیم ها ،کاروانها و ) و داخلی اعزامهای برون مرزی در -6تبصره

تا نسبت به  ی دریافتارزریالی یا ا تایید رییس فدراسیون بصورت مبلغی بقامت به تناسب هزینه های مربوطه کشور مقصد و مدت زمان ا

موظمف اسمت حمداکثر    این ماده نبموده و   (الف)وص ملزم به رعایت سقف تنخواه موضوع بند دراین خص که پرداخت هزینه ها اقدام نماید

نمایمد و   اقمدام  فدراسیون به خزانه دار  یا نایب رییس رییسیه اسناد مربوطه با تاییدو ارا روز بعد از بازگشت تیم نسبت به تنظیم 95ظرف 

بموده   (ومتفرقه ضرورین ،تغ یه اسکا)شامل  صرفاً زینه های انجام شدهه .را به خزانه دار تحویل و رسید دریافت نماید وجوه هزینه نشده

 .اشدکه می بایست بصورت شفاف و عاری از هرگونه ابهام ب

نمه ای  جداگا بمانکی  ممی شمود بایمد درحسماب    ه یا نظایر آن به فدراسمیون داده  وجوهی که بعنوان سپرده ،وجه الضمان ،وثیق -17ماده

 .و هرگونه دخل و تصرف دراین وجوه صرفاً درچارچوب قوانین ومقررات امکان پ یر می باشد نگهداری

 حسابداری:بخش چهارم 

کلیمه فدراسمیونها مکلفنمد دفماتر، اورا  و     ،بخشیدن و رعایت وحدت رویه درروش حسمابداری  نسجام به منظور ایجادنظم وا -18ماده

 .با استانداردهای حسابداری تنظیم نمایند  مطابق فرمهای حسابداری خودرا

صمورتهای ممالی    روسای هیاتهای استانی مکلف انمد  مالی هیاتهای ورزشی استانها ، عایت مقررات درعملکردنظارت بر ربمنظورر -تبصره

 .ارایه نمایند فدراسیونساالنه را به 

 حسابرسی :بخش پنجم 

حسابداران رسمی کشور، معرفمی شمده از سموی وزارت    جامعه  توسط موسسات حسابرسی عضو جام هزینهحسابرسی بعد از ان-19ماده 

رگزاری مجمع عممومی سمالیانه انجمام شمده و     ب همچنین حسابرسی می بایست قبل از. انجام می پ یرد( ه مدیریت ومنابع معاونت توسع)

 .قرارگیرد (منابع  معاونت توسعه مدیریت و )وزارت  نسخه ای ازآن دراختیار
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 اموال: بخش ششم 

  :شودها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم میاموال فدراسیون -21ماده

فدراسیون بوده و فدراسیون طبمق تشمریفات قمانونی ،مجماز در نقمل و        اموالی که مالکیت عین و منافع آن بطور قطعی متعلق به (الف

 . انتقال آن خواهد بود

در اختیمار فدراسمیون قمرار گرفتمه و     موقمت   نحوی از انحاء به صورتقررات و یا قرارداد  یا به هر اموالی که به موجب قوانین و م  (ب 

 .آن  می باشد ده ازواگ اری، مجاز به استفادراسیون بارعایت  ضوابط مبنای ف

دار و مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول به عهده رییس فدراسیون و مسئولیت نگهداری حساب اموال با خزانه -21ماده

 .انجام امور مربوطه توسط امین اموال صورت می پ یرد

دار و حکم رییس فدراسیون به این ه معتبر به پیشنهاد خزانهبا اخ  ضمانتنام امین اموال از بین کارکنان واجد صالحیت و امانتدار -تبصره

سمت منصوب و مسئولیت حراست، تحویل، تحول و تنظیم حسابهای اموال و اورا  بهادار و اسناد مالکیت و کاالی غیرمصمرفی تحمت   

 .شود را به عهده داردابواب جمعی که به او واگ ار می

 .ن و مقررات امکمان پم یر ممی باشمد     فدراسیون صرفاً در چهارچوب قوانی متعلق به غیر منقولهرگونه انتقال اموال منقول و  -22ماده 

 . الزامی است ( معاونت امور حقوقی ، مجلس و استانها)  اخ  مجوز از وزارت بدواً درخصوص اموال غیر منقول

طور موقت بمه    غیر منقول مازاد بر احتیاج خود را به استفاده از اموال منقول و تواند پس از تصویب مجمع ، حق فدراسیون می  - 9تبصره 

مسمئول حفمظ و    حق تصمرف مالکانمه داشمته باشمد،      ن کهدر این صورت ، فدراسیون گیرنده اموال بدون ای. سایر فدراسیونها واگ ار نماید

  .نماید ذیربط اعاده  اموال م کور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به فدراسیون حراست

فمروش و تبمدیل بمه     اسیون محسوب شده و نحوه استفاده گردد جزء اموال فدرهدایای غیرنقدی که به فدراسیون اهدا می  -6تبصره 

  .احسن آن تابع مقررات این آیین نامه میباشد

  .صورت می گیرد میتوسط  کارشناس رس ،ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال منقول وغیرمنقول قابل فروش و یا اجاره  -8تبصره 

 .فدراسیون مکلف است کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را مستند سازی نماید -23ماده

الصا  برچسب برای اموال غیر مصمرفی وفمق  مقمررات اقمدام      دفاترمربوطه و فدراسیون مکلف است نسبت به ثبت اموال در -24ماده

 .نماید
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 امور معامالتی:  فصل سوم

  مناقصه – 25ماده 

قانون برنامه ششم توسعه ، فدراسیونهای ورزشی بعنوان نهاد عمومی غیر دولتی ، مکلف به رعایت قانون  1در اجرای تکلیف مقرر در ماده 

 . برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هستند

. نامه برای آشنایی فدراسیونهای ورزشی بما عموممات قمانون ارسمال ممی شمود       قانون برگزاری مناقصات بشرح پیوست این آیین خالصه 

 . بدیهی است فدراسیونها در هر مورد مکلف به رعایت دقیق مفاد قانون برگزاری مناقصات می باشند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 مزایده – 26اده م

 .مقررات مندرج در قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود  

ا رعایت صرفه در مورد معامالت جزیی مامور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل بها ب  -27ماده 

فدراسیون معامله را تا سقف معامالت جزیی به مسئولیت خود انجام دهد و سند مربوطه را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن 

 .انجام شده است و با ذکر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند 

 :م خواهد شد معامالت متوسط به طریق حراج و به شرح زیر انجا  -28ماده 

اطالعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حمراج و سمایر شمرایطی کمه الزم باشمد بایمد        -9

  حداقل یک نوبت آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و در صورت ضرورت به وسایل و طر  انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو یما تلویزیمون  

 .عابر به اطالع عموم برسد یا الصا  آگهی در م

و قیمت اخ  شده قبل از انجام حراج در پاکمت الک و مهمر شمده دراختیمار     ( کارشناس رسمی ) ابی شود مورد معامله باید قبال ارزی -6

خواهمد  حراج از بهای ارزیابی شروع شده و با خریداری که باالترین بها را پیشنهاد کند معامله انجام . کمیسیون معامالت قرار گیرد 

 .شد و اگر به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود باید ارزیابی تجدید شود

 :در معامالت عمده ، قیمت پایه از طریق کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به یکی از روشهای زیر عمل  می شود  -29ماده 

 برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان  -1

 برگزاری مزایده محدود  -2

و ماده  قانون برگزاری مناقصات  8طبقه بندی معامالت به جزیی ، متوسط و بزرگ بر مبنای نصابی است که مطابق ماده  - 31ه ماد

 . اعالم می شود( 6)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  الحا  برخی مواد به قانون قانون 06
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براساس آیین نامه تضممین  در مناقصات و مزایدات و انجام تعهدات  فرایند ارجاع کاربط مربوط به اخ  تضامین شرکت در ضوا -31ماده 

 . معامالت دولتی است

 سایر مقررات: چهارم فصل

 .هیئتهای ورزشی استانها نیز می باشدیه مقررارت این آیین نامه مشمول کل -32ماده

، وت مانده است تابع قوانین ومقررات عممومی  به نحوی مسک نها تعیین تکلیف نگردیده وآیین نامه برای آدراین مواردی که  -33ماده

  .موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می باشدیین نامه مالی ومعامالتی مربوط به ، آها اساسنامه فدراسیون

 

 تماریخ  در 9839فدراسمیونهای ورزشمی مصموب     اساسمنامه  91باستناد ماده  وتنظیم تبصره  93  و  ماده88فصل  ،   0 این آیین نامه در 

کلیه آیین نامه ها وبخشمنامه همای   .الزم االجرا می باشدو ازتاریخ ابالغ  به تایید مقام عالی وزارت ورزش وجوانان رسیده .........................

  .می گرددغو  با این آیین نامه، ازاین تاریخ ل مغایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قانون برگزاری مناقصات خالصه

پس از اصمالحاتی   رسید و  تصویب  به  مناقصات  برگزاری  و مراحل  روش  منظور تعیین  به  9838تان سال برگزاری مناقصات در زمس قانون

مشمول در برگزاری مناقصمات  که در سالهای پس از آن شد و آیین نامه هایی که به تدریج ابالغ گردیدند، مجموعاً مبنای عمل اشخاص 

 : تنظیم شده است این قانون در چهار فصل به شرح زیر. شده است 

 (:4الی  1شامل مواد )کلیات  –فصل اول  .1

. تعریف شمده اسمت   6تعیین و واژگان مهم در ماده  9در این فصل، اشخاص مشمول رعایت قانون برگزاری مناقصات در ماده 

 .آمده است 0و  8آنها در مواد ( دو مرحله ای بودن/محدود و یک/عمومی)همچنین طبقه بندی مناقصات 

 

 (:8الی  5شامل مواد )سازماندهی مناقصه  –وم فصل د .2

 .و وظایف این دو نهاد در این فصل تشریح شده اند  شکایات  به  رسیدگی  هیأتکمیسیون مناقصه و 

 

 (:21الی  9شامل مواد )  مناقصات  برگزاري –فصل سوم  .3

  کیفمی   ارزیمابی ، (طبقمه بنمدی معمامالت   )  مناقصه  انجام  های روش،  مالی  منابع  تأمین،  مناقصات  فرایند برگزاریدر این فصل، 

و   توضمیح ، پیشمنهادها   و تحویمل   تسلیم  شرایط، پیشنهادها  و تسلیم  تهیه  ترتیب،  اسناد مناقصه،  مناقصه  فراخوان،  گران مناقصه

توضمیح   انعقاد قراردادو   مناقصه  برنده  ینو تعی  مالی  ارزیابی، پیشنهادها  بازرگانی  فنی  ارزیابی، پیشنهادها  گشایش، اسناد  تشریح

 .داده شده است

 

 (:31الی  22شامل مواد )  مناقصات  مقررات –فصل چهارم  .4

  بمه   رسمیدگی   نحموه ،  تجدید و لغمو مناقصمه  ،  رسانی و اطالع  مستند سازی،  اسناد و مکاتبات  ارسال  شرایطسایر مقررات همانند 

  بمه   المزام   موارد عمدم ،  مناقصه  تشریفات  ترک  هیأت  ترکیبو   مناقصه  تشریفات  ترک، محدود  همناقص  برگزاری  نحوه،  شکایات

 .در فصل چهارم آورده شده اند  قوانین  نسخو   مناقصه  برگزاری

 

           شمده انمد و    همانگونه که در موارد فو  و مواد قانونی مربوط آمده است، معامالت به سه دسته کوچک، متوسمط و عممده تقسمیم بنمدی    

در این راستا و برای انجام معامالت عمده، اصل بر آن است که از طریق برگزاری . روش های انجام هریک نیز در قانون معین شده است

 :مناقصه می بایست عمل گردد مگر در موارد زیر

  الزامی به برگزاری مناقصه نباشد، 61مواردی که طبق ماده 

 میسمممر نباشمممد،    مناقصمممه  انجمممامقمممانون،  63و  67ترتیبمممات معمممین شمممده در مممموارد     براسممماس  کمممه  ممممواردی 



 

  عمل خواهد شد قانون برگزاری( 61)ماده « هم» بند موارد مربوط به انتخاب مشاور که طبق آیین نامه. 

  موضموع   تعهمدات   در آن  ، کمه ( اد مناقصمه اسن  طبق)تأمین کیفیت مورد نظر   برای است رقابتی   یندیآفر مناقصهقانون ،  6با توجه به ماده 

آنچه که از این تعریف بر می آیمد آن اسمت کمه     .شود باشد، واگ ار می  را پیشنهاد کرده  متناسب قیمت   کمترین  که  گری مناقصه  به  معامله

 :تأمین کیفیت در کنار قیمت متناسب قرار گرفته است و در این راستا

 بازرگانی در فرآیند برگزاری مناقصات پیش بینی شده اند که ارزیابی کیفمی بمه   -یابی کیفی و فنیبمنظور تحقق کیفیت، دو ارز

بمه  ( در مناقصمات دو مرحلمه ای  )بازرگمانی  -بررسی کیفیت و توانمندی اشخاص عالقمند به حضور در مناقصه و ارزیابی فنمی 

 .اجد صالحیت می پردازدخدمت قابل ارایه از سوی مناقصه گران و/بررسی کیفیت و مقبولیت کاال

  ارزیابی مالی که به بررسی قابلیت اجرای کار با قیمت پیشنهادی و نیز متعارف بودن آن می پردازد و عالوه بر آن در مناقصات

دو مرحله ای، تأثیر امتیاز فنی کسب شده توسط مناقصه گران را در قیمت پیشنهادی مورد توجه قمرار داده، انتخماب برنمده بما     

 .یع جوانب انجام خواهد شدلحاظ جم

 

 :در اجرای این قانون، چهار آئین نامه مهم نیز ابالغ شده است
  ابالغ قانون برگزاری مناقصات ( 96) ماده "ج"در اجرای بند که  قانون برگزاری مناقصات( 96)ماده ” ج“آیین نامه اجرایی بند

 .ا تعیین نموده استرگران  مناقصه ضوابط، موازین و معیارهای ارزیابی کیفیشده و 

  قانون برگمزاری مناقصمات   ( 69)ماده  "الف"در اجرای بند که  قانون برگزاری مناقصات( 69)ماده ” الف“آیین نامه اجرایی بند

  .شده استتعیین در آن دار برای مناقصات محدود  گران صالحیت مناقصه ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرستمی باشد 

 اسمت و   ابمالغ شمده   قانون بمرگزاری مناقصات( 61)ماده « هم» در اجرای بنمد  قانون برگزاری( 61)ماده « هم» نامه بند  آیین

 .می نمایدتعیین  رامشاوره انتخاب موازین و معیارهای  ،ضوابط

 اقصمات قمانون برگمزاری من  ( 68)مماده  ” د“در اجمرای بنمد   که  آیین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطالع رسانی مناقصات، 

 .ن تشریح شده استدر آمستندسازی و اطالع رسانی مناقصات  ضوابط، موازین و معیارهای نظام

 

 


